
Použití:

Páteøní deska BaXstrap se používá s pøídavnými zaøízeními urèenými ke znehybnìní páteøe a hlavy.                 
Tato pomùcka pomáhá provést znehybnìní v rovné a neutrální poloze a lze ji použít pøi pøepravì dospìlých a 
dìtí. 

Tato páteøní deska se používá u pacientù s podezøením na poranìní páteøe nebo míchy, když je nezbytné 
provést znehybnìní a pøepravu pacienta. 

Nejsou známy žádné kontraindikace. 
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Páteøní deska

Parametry: 

Výkon (300C/80%RH):

Pracovní teplota:

Chladivo:

Napìtí:

Kompresor:

Rozmìry d x š x v:

Prùtok vzduchu:

Pracovní vlhkost:

Pøíkon:

Hluènost:

Objem nádrže na kondenzát:

Hmotnost:

2l/h

5-35°C

R410A

230V/50Hz

rotaèní

260 x 385 x 650 mm

3200 m /h

35-90%

740 W

42dB

6,6l

19,5kg

 BaXstrap Spineboard 

Výstrahy a varování

Pozornì si pøeètìte tyto pokyny. 
Tyto pokyny nejsou doporuèením nebo pokynem k léèbì nebo k výuce zdravotnických úkonù a v žádném 

pøípadì taková doporuèení a pokyny nenahrazují. 
Tuto pomùcku a další pomùcky ke znehybnìní páteøe smí používat pouze pøíslušnì proškolené osoby. 

Nepoužívejte tento výrobek, je-li poškozen nebo není-li zaruèena jeho 100% funkènost. 
Pøed prvním a každým použitím na pacientovi proveïte dùkladnou kontrolu. 

Použití:

1. Znehybnìte páteø pomocí odpovídající pomùcky ke znehybnìní. 
2. Uložte pacienta na páteøní desku BaXstrap. Tento úkon musí být proveden dostateèným poètem osob. 
3. Desku BaXstrap k pacientovi øádnì upevnìte/uvažte, aby nemohlo dojít k pohybu pacienta v žádném smìru 
(nahoru, dolù, doleva nebo doprava). 
4. Upevnìte hlavu pacienta k desce BaXstrap pomocí pøíslušné pomùcky ke znehybnìní hlavy. Zajistìte, aby se 
hlava, krk, torzo a pánev nacházely v pøímé a neutrální znehybnìné poloze. 

Tato pomùcka nevyžaduje sterilizaci. 
Èistìte v mýdlové vodì (1:16) a vodném roztoku chlornanu sodného (SAVO) (1:100). 
Poznámka: Pøi manipulaci s pacientem a jeho znehybnìní vždy postupujte dle platného protokolu. 

Èištìní:

Tento výrobek je ve shodì se základními požadavky smìrnice Council Directive 93/42/EEC týkající se 
zdravotnických výrobkù. 


